
Ekonomiska Foreningen Skanorsgflrden

Styrelseprotokoll Nr 201 7-01

Datum:

Plats:

Nirvarande: Gernot Kiebach, Anders Nilsson, Kicki Nordblad-
Gtiransson och Kenn Olsson.

1. Mdtets dppnande

Ordf6rande Anders Nilsson hdlsade oss vdlkomna och oppnade mdtet.

$2. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Kicki Nordblad-Gdransson att fdra protokoll.

$3. Godkiinnande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkfnna dagordningen.

$4. F <iregAende protokol l/Avstdm n ing av kva rstiende pun kter

Fdreg6ende mdtesprotokoll gicks igenom och det dr en del saker som ligger kvar f6r 6tgaird.

VAra stadgar frAn drsm6tet 2016-03-12 dr dnnu inte klara och upplagda pii vir hemsida.

Parkeringen utmed BAtsmansvdgen dr inte l6st, men ett m6te med kommunen kommer att

fdrberedas. GenomgAng av garage och gdststuga gdrs under v6ren 2017. Styrelsen kommer

ocksi att gi runt i omrAdet fdr att fA in alla uppgifter, sisom mailadresser och telefonnummer

r6rande de boende.

$5. Rapport om irsbokslut och budget tbr 2017

Gernot Kiebach rapporterade om irsbokslutet, som Ar klart. Budget f6r 2017 godkdndes.

$6. Planering infdr irsm<itet

Arsmotet kommer att f6rliggas till den 11 mars 2017 klockan 1 1.00. Anders Nilsson bokar
matsalen pi Skandrs Skola. Kallelsen kommer att distribueras i slutet av januari. Samtliga
underlag f6r Arsm6tet dr under bearbetning och 5r i det ndrmaste klara.

2017-01-12

Bitsmansvdgen 39, Skandr



$7. Ovriga frigor

1. Kicki Nordblad-Gdransson 96r en unders6kning rdrande programmet "One-Drive",
f6r att eventuellt hitta nigot ddr samtliga dokument gAr att ldsa f6r alla
styrelsemedlemmar.

2. Valberedningen har lyckats hitta 2 nya intressenter till styrelsen, ndmligen Mirten
Pilsson och Peter Gustavsson. Dessa kommer att presenteras pA 6rsmdtet.

3. En del av vdrt framtida styrelsearvode kommer att 96 till Jessica Bjdrkegren, f6r
bokfdri ng och bokslutsarbete.

4. Ett m6te gAllande brandskyddet i vAra hus kommer ati planeras in under v6ren.
5. Gernot Kiebach fick i uppdrag att kontrollera kostnaden f6r att gi ner i ampere pd

elen i vir giststuga. Vi behdver dra ner elkostnaden i huset. Den dr alldeles fdr h6g.
6. En ny nyckelkvittens gdllande nycklar till Gdststugan och f6niid mAste g6ras, s6 att vi

har kontroll pi var alla nycklar finns.
7. Brevet till v6ra nyinflyttade m6ste ses over och skrivas om.

$12. Mdtet avslutas

Ordf6randen tackar fdr visat intresse och hdlsade oss vdlkomna till ndsta m6te den 7 februari
hos Anders Nilsson.

Skan6r 3 februari 2017

M
Kicki Gdransson
Sekreterare

Anders Nilsson
Ordforande


